
Porządek NaboŜeństw 
od 08.04. do 15.04.2012 r. 

Niedziela Zmartwychwstania  08.04. 
  7:30 Für ++ Ehemann u. Vater Lucjan zum Todestag u. alle ++ aus der Verwandtschaft 
10:00 1. Za Ŝyjących i ++ parafian 
 2. Do BoŜej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

dla małŜonków z ok. urodzin 
15:00  Nieszpory wielkanocne 
 
Poniedziałek Wielkanocny  09.04. 
  7:30 Für + P. Krystian Walaszek zum 20. Todestag u. seinen + Vater 
10:00 Za ++ rodziców Huberta i Łucję, siostrę Ewelinę oraz ++ z rodzin Felix, Rust, Oblong, Jezio-

rowski 
12:00 Do BoŜej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą BoŜą opiekę z ok. 55 r. ślubu dla 

ElŜbiety i Jana Richter oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków 
18:00 Do BoŜej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w int. Józefa Kruk z ok. ur. 
 Chrzest: Aurelia Maria Bernais oraz Szymon Marcin Guzy 
 
Wtorek  10.04. 
18:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego, przez wst. NSNMP z podz. za otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 75 r. urodzin Elfrydy Fleger, o bł. BoŜe w rodzinach dzieci oraz 
za + męŜa Józefa 

 
Środa  11.04. 
  7:00 …………………………………... 
 
Czwartek  12.04. 
18:00 Do BoŜej Op. o światło Ducha św. i opiekę MB dla syna z ok. 18 r. urodzin oraz o radość 

wieczną dla + matki z ok. urodzin 
 
Piątek  13.04. 
17:30 RóŜaniec za młode pokolenie 
18:00 Za + Agnieszkę Krupka w r. śmierci, + jej męŜa Pawła oraz ++ z pokr. Krupka i Labus 
 
Sobota  14.04. 
  8:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Jana i Rozalię, brata Gerharda, córkę Małgorzatę oraz 

++ z pokr. z obu stron 
16:00  O BoŜe bł. i opiekę Anioła StróŜa w int. rocznego dziecka Jana Grabowskiego, o bł. BoŜe 

w rodzinach rodziców i chrzestnych 
 
17:30 NaboŜeństwo maryjne 
18:00 Za + ojca Krzysztofa Zajonc, + syna Mateusza, + dziadków oraz ++ z pokr. Zajonc, Spałek, 

Kampa, Mlynek 
 
Niedziela II Wielkanocy  15.04. Miłosierdzia BoŜego - Biała  
  7:00 RóŜaniec 
  7:30 ……………………………………………... 
  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
10:00 Za + Wilhelma Luczyk w miesiąc po śmierci 
17:15 NaboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego 
18:00 Za + Ŝonę i matkę Teresę 3 r. śmierci, ++ jej rodziców, ++ pokr. oraz + koleŜankę Małgorzatę 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

15(958) 08.04.2012 – 15.04.2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na czas Świąt Wielkanocnych 

Ŝyczymy wszystkim parafianom i gościom  
spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego.  

A z tego spotkania z Nim  
umocnienia na kaŜdy dzień Ŝycia 

 
ks. Piotr i Parafialna Rada Duszpasterska 

 
 

Zur Osterzeit 
wünschen wir allen Pfarrgemeindemitgliedern und Gästen 

die Begegnung mit dem wahrhaftig Auferstandenem Christus.  
Möge uns diese Begegnung auf allen Wegen unseres Lebens stärken! 

 
Pfr. Piotr und Pfarrgemeinderat 



Zmartwychwstanie! 
 Po raz kolejny w naszym Ŝyciu nadeszły Święta Wielkanocne. W czym tkwi 
siła i tajemnica tych Świąt? Gdy byłem dzieckiem pamiętam, Ŝe niebo w Wielka-
noc było fantastycznie niebieskie, duŜo słońca i zielona trawa. Mama, choć było 
zimno wkładała najcieńsze pończochy. Tatuś, gdy skończył się golić przeciągał 
ręką po policzkach, uśmiechał się i mówił „no człowiek nie jest jeszcze taki stary”. 
Wiązał najpiękniejszy krawat. Zakładaliśmy wszyscy najnowsze ubrania i szliśmy 
do kościoła na Rezurekcję. Niecierpliwie czekałem, kiedy ksiądz wreszcie skończy 
kazanie i wracało się do domu na śniadanie. Stół był nakryty białym obrusem, 
we flakonie sterczały bazie. Stół był, jak na tamte czasy, obficie zastawiony. Na 
całe Ŝycie zapamiętało się smak wielkanocnej święconej babki i jajka. Ale wtedy 
nie zastanawiałem się, co to właściwie jest to Zmartwychwstanie. Ale mijają lata 
i przychodzi kolejna Wielkanoc. Niebo jest blade, słońce juŜ tak nie świeci a trawa 
jakaś poŜółkła. Przed lustrem stoi twarz ze zmarszczkami i siwym zarostem. Nie 
ma siły, aby wyjść z mieszkania. Stoję w oknie i patrzę jak do kościoła idą dzieci 
radosne, uśmiechnięte. Mamusie w cienkich pończochach, ojcowie w najpiękniej-
szych krawatach. Stoję w oknie i wspominam. Nie cieszą mnie juŜ Święta Wielka-
nocne. Ale moŜe właśnie teraz dopiero rozumiem, czym jest Zmartwychwstanie. 
Gdy człowiek jest piękny i młody nie przywiązuje aŜ takiej wagi do tego, czym 
w Ŝyciu jest nadzieja. Gdy człowiek się starzeje, choruje, umiera, potrzebuje wła-
ściwie jednego – nadziei. Święta Zmartwychwstania jak Ŝadne inne święta dają 
właśnie NADZIEJĘ. 
Czy Chrystus Zmartwychwstał? Po co Zmartwychwstał? Chrystus Zmartwych-
wstał. Zmartwychwstał dla kaŜdego z Nas. Zmartwychwstał, aby dać nadzieję. Na-
dzieję tak potrzebną do Ŝycia. Tak potrzebną w chwili śmierci. Cudu Zmartwych-
wstania nasz ludzki umysł nie jest wstanie ogarnąć ani pojąć. To niech zostanie  
w naszym Ŝyciu to, Ŝe Boga bardziej się czuje, niŜ rozumie. Nie muszę wszystkie-
go wiedzieć, ale muszę mieć w sobie silne przekonanie, Ŝe On jest blisko mnie, 
Ŝe idzie za mną i nigdy mnie nie zostawi. 
 
Uśmiechnij się: 

• Irlandczyk powracający z pielgrzymki do Lourdes jest rewidowany przez 
celników. A ta butelka? – pyta celnik. To woda z Lourdes – odpowiada za-
pytany. AleŜ to koniak! – oznajmia celnik po spróbowaniu. Cud! – krzyczy 
Irlandczyk. Prawdziwy cud. 

• Pewien przeor zapytał starca: Abba, jakie powinno być kazanie? Kazanie – 
odpowiada starzec – powinno mieć dobry początek i dobre zakończenie. 
A ty staraj się, Ŝeby początek i koniec były jak najbliŜej siebie. 

• Wielu ojców pustyni Ŝyło długo, nawet ponad sto lat. NaleŜał do nich sta-
rzec Izajasz. W dniu setnej rocznicy jego urodzin przyszedł go odwiedzić 
znacznie młodszy brat i powiedział: Przyszedłem tutaj, ojcze, podzielić 
z tobą radość z powodu lat, które przeŜyłeś. I mam nadzieję w przyszłym 
roku świętować z tobą sto pierwszą rocznicę twych urodzin. Ja teŜ mam taką 
nadzieję – odpowiedział starzec – bo wydaje mi się, Ŝe zdrowie masz wspa-
niałe. 

Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania. Msze św. o godz. 7:30 i 10:00. Nieszpory o godz. 15:00. 
Po Mszy o 10:00 zapraszam dzieci (od miesiąca do lat 10) do szukania jajek w ogrodzie parafial-
nym. Kolekta przeznaczona na cele naszej parafii. 
 
Poniedziałek wielkanocny. Nieszporów nie będzie. Kolekta przeznaczona jest na dom sióstr 
Karmelitanek, a przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny UO. 
 
W piątek Msza św. dla młodzieŜy. Po Mszy spotkanie kandydatów do Bierzmowania. 
 
Przyszła Niedziela Biała - Miłosierdzia BoŜego. Kolekta na remont dachu klasztoru zbierana 
przez przedstawicieli PRD po Mszach św. O godz. 17:15 NaboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego. 
 
Podziękowanie dla redagujących naszą internetową stronę parafialną. Dziękujemy wszystkim 
tam zaglądającym. Zachęcamy do zobaczenia nowej szaty graficznej oraz wielu nowych zdjęć 
w galerii. www.parafia-kolonowskie.pl 
 
Bóg zapłać wszystkim wspierającym swoimi ofiarami planowany na miesiąc sierpień remont 
dachu klasztoru. Dziękujemy za wsparcie finansowe firmie MIPODREX oraz firmie PACK-
PROFIL. Dziękujemy panu Burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy za przekazanie środków 
finansowych na zdjęcie starego, eternitowego pokrycia dachu klasztoru. 
Kwota zebrana na dzień (04.04.): 16.480 zł. 
- kolekta z dnia - 6.710 
- kwota na koncie - 9.770 zł. 
 
Bóg zapłać: wszystkim wiernym za udział w obrzędach Wielkiego Tygodnia, siostrom, szafa-
rzom, kościelnym, ministrantom, Dzieciom Maryi, organistom, lektorom, kantorom, chórowi, 
orkiestrze, chłopcom z kołatkami. Dziękujemy za prace przygotowujące świątynię na Triduum 
i Święta, szczególnie za wiele godzin pracy w przygotowaniu BoŜego grobu i ciemnicy, za prace 
porządkowe, za zasadzenie 320 bratków, za wymycie rozety i okien we wieŜy. 
Za wszystkie złoŜone ofiary. 
 
Zapraszamy na koncert czeskiego dziecięcego chóru z Hranic w kościele parafialnym w 
Staniszczach Wielkich 14 kwietnia o godz. 18:00 (po mszy ). Gościnnie wystąpi chór Colnovica. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny. Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt 
 
W przyszłym tygodniu (po 15 kwietnia) będziemy prosili rodziców dzieci I komunijnych o parę 
prac przy naszej świątyni (szczegóły ustalimy na spotkaniu 17.04). 
 
Rodzina Kolpinga zaprasza mieszkańców gminy na wyjazd do parku Wodnego w Tarnowskich 
Górach w piątek 20.04.2012 r. Zapisy u p. Anny Bogdoł tel. 774611140 wew. 22 
 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Józefowi Kruk, p. Elfrydzie Fleger 
i p. Janowi Termin składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdro-
wia na dalsze lata!!! 
 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Gertrudę Maniera, Annę Ma-
niera, Barbarę Ibrom i Dorotę Muszkiet. Bóg zapłać! 
 

Dziękuję za wszelką Ŝyczliwość i Ŝyczenia świąteczne - ks. Piotr 

15/2012 


